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Choszczno - Karate - Turniej z pozytywnymi emocjami
07.01.2014.

CHOSZCZNO W Mikołajkowym Turnieju Karate, który odbył się w hali choszczeńskiego gimnazjum,
rozdano aż 21 kompletów medali i tyle samo zwycięskich pucharów. Były też pokazy kata i łamania
desek, a na koniec, z workiem pełnym prezentów zawitał do karateków Mikołaj. - Nie lubię sportów walki,
ale jak patrzę na zaangażowanie tych dzieci, a przede wszystkim ich płacz po przegranej walce, to
stwierdzam, że wszystkie moje wnuki powinny zapisać do tej sekcji &ndash; mówi MARIA SOSNOWSKA.

Mikołajkowy Turniej Karate, w którym zawodnicy walczyli o puchary
ufundowane przez burmistrza Choszczna zgromadził większość zawodników,
którzy na co dzień trenują w Choszczeńskim Klubie Karate. &ndash; Wielu z nich
nie wie jeszcze o co chodzi, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to,
że chcą tu przyjść i spróbować swoich sił &ndash; mówił trener MIROSŁAW JĘDROWSKI.
To właśnie on cały turniej spędził na macie i pilnował by zawodnicy nie
zrobili sobie krzywdy. W zdecydowanej większości rywalizowano w tzw.
grapplingu, ale na publiczności wrażenie zrobiła zwycięska walka KONRADA HOFFERA w kumite, a także
pokazy kata i łamanie desek. Tu owacjami publiczność podziękowała MARCIE JĘDROWSKIEJ, która
niczym nie chronionymi nogami i rękami rozwalała deski niczym&hellip; młotem.
Prezes klubu HENRYK KUCHARSKI obserwował turniej z boku. W
krótkim komentarzu zdecydowanie podkreślił, że w Choszcznie karate ma
się dobrze. &ndash; Co roku przybywa nam chętnych do treningu &ndash; zdradził, że
dzisiaj w ich klubie regularnie ćwiczy ponad 100 osób. Przyglądając się
emocjom towarzyszącym rywalizacji, a także zaangażowaniu rodziców i
dziadków należy przypuszczać, że ta tendencja się utrzyma. Wspomniana
wyżej MARIA SOSNOWSKA pocieszała wnuka po przegranej walce, a RYSZARD SIEDLECKI
z uśmiechem na twarzy opowiadał o tym jak jego pociecha przeżywa każdy
występ. - Po każdym treningu przychodzi do mnie i pokazuje, czego się
nauczył. Widać, że żyje tym sportem, więc nie wyobrażam sobie tego, by
mnie mogło tu zabraknąć &ndash; cieszył się z tego, że wnuk wywalczył miejsce
na podium.
A to główni bohaterowie, którym zwycięskie puchary i medale wręczał burmistrz ROBERT
ADAMCZYK: MICHAŁ MUSZYŃSKI, JAN MARCINIAK, IGOR BRYZEK, MIŁOSZ GOŁĄB,
WIKTORIA BANASIAK, MARCEL OLSZEWSKI, ROKSANA WIECZOREK, IGOR SOSNOWSKI,
WIKTOR MIKOŁAJCZAK, MAKSYM WYSOKIŃSKI, FILIP GARBIAK, JAKUB MUSZYŃSKI,
ADAM BULICZ, ALEKSANDRA JARZĘBAK, JAKUB DZICZKIEWICZ, DANIEL JARZĘBAK,
BARTOSZ KOCHANEK, KLAUDIA KARPAŁO i SANDRA JARMUŁA oraz KONRAD HOFFER i BARTOSZ
MAŁASZYCKI (kumite).
Tadeusz Krawiec
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